
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/356/14 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 12 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 4 marca 2013r. dotyczącej 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z póź. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, 

Rada Gminy Podgórzyn uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/227/13 z dnia 4 marca 2013r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podgórzyn wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7 ust.1 pkt.1 lit.a otrzymuje brzmienie; 

- szkło – w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego (z napisem szkło). 

- lit.b otrzymuje brzmienie; 

- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) – w pojemnikach lub w workach koloru 

brązowego lub koloru czarnego (z napisem bio). 

- lit.c odpady zmieszane – w pojemnikach lub workach koloru czarnego ( z napisem zmieszane). 

2. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Odpady komunalne zmieszane i niesegregowane należy gromadzić 

w odpowiednich pojemnikach lub workach, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony 

w wyznaczonym terminie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

- § 11 pkt.3 otrzymuje brzmienie: Segregowane odpady komunalne- szkło, zebrane w odpowiednich 

pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem tj. raz 

w miesiącu lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. ”gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie gminy lub na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami 

w Sciegnach - Kostrzycy. 

§ 2. Zmienia się postanowienia Uchwały w zakresie występującej nazwy „Zakład Usług Komunalnych 

Związku Gmin Karkonoskich w Sciegnach –Kostrzycy w ten sposób, że wprowadza się w to miejsce nowe 

brzmienie „ Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach Kostrzycy”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

H. Klepka 
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